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RKVV Nederwetten wil u uitnodigen voor onze jaarlijkse
kerstwandeltocht 2de kerstdag.
Elk jaar wordt door vrijwilligers een leuke route uitgezet.
Er wordt ± 5 kilometer gewandeld in en rondom Nederwetten.
Tijdens de wandeling wordt u op uw kennis getest met leuke
en originele vragen.
Vertrek tussen 11.00 en 12.00 uur vanaf Piet Renders paviljoen
te Nederwetten.
Wandeltocht voor het hele gezin, na afloop heerlijke erwtensoep
en warme chocomel. Voor alle kinderen een leuke attentie.
Nieuwjaarsreceptie 01 januari,
Ook willen wij u uitnodigen op onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie.
Op 1 januari bent u bij deze welkom in het Piet Renders
Paviljoen om onze leden, vrijwilligers en sponsoren samen
met hun partner het beste te wensen onder het genot van een
drankje.
Aanvang 15.00 uur.

Karel Foolen
1953 - 2013
Karel Foolen was meer dan 30 jaar een verdienstelijk lid van RKVV
Nederwetten.
Op maandag 9 december 2013 hebben wij in een overvolle kerk
van Nederwetten afscheid van hem genomen.
Hij doorliep alle elftallen, maar nog meer dan dat was hij
een vrijwilliger waar je altijd van op aan kon. Jarenlang was
hij redactielid van het clubblad “Het Koppeltje” Hij bouwde
en sjouwde mee aan de totstandkoming van de nieuwe
bestuurskamer, de nieuwe kleedlokalen en was bovendien een
trouwe supporter van het 1e elftal. Ook toen zijn gezondheid hem
in de steek liet zat hij nog elke uit en thuis wedstrijd weer of geen
weer, langs de lijn in zijn rolstoel om Nederwetten1 waarin zijn 2
zonen spelen aan te moedigen.
Wij verliezen in Karel een geweldig lid maar bovendien een
geweldig mens.
Wij wensen Mariëtte,René en Marsha en Erik heel veel sterkte met
dit grote verlies.
Bestuur en Leden RKVV Nederwetten

Beste voetbalvrienden,
Bij een jubileum hoort natuurlijk een terugblik naar het verleden. We willen daarom graag een museum inrichten. Hiervoor zijn wij als
jubileumcommissie op zoek naar spullen die een goed beeld geven van de 50-jarige geschiedenis van de voetbalclub.
Heb je nog een paar voetbalschoenen, waarmee een legendarische goal is gescoord, of een andere mooi aandenken aan een speciale
gebeurtenis? Dan willen wij dit heel graag lenen! Wij zijn overal blij mee: kleding, prijzen, foto’s, videomateriaal etc. Dus kom op
(voormalige) sterspelers, kijk eens op je zolder, daar ligt vast nog wel iets wat wij kunnen gebruiken!
Foto’s mogen digitaal aangeleverd worden via remyraaymakers@hotmail.com.
Overig materiaal graag afgeven op Ten Hout 17 Nederwetten in een plastic zak met hierop je naam (zodat je het later weer netjes
terugkrijgt).
Alvast heel erg bedankt.

Woord van de voorzitter
Beste sportvrienden,
Mijn eerste voorwoord van het seizoen 2013-2014 en ook
nog een vernieuwd clubblad. De redactie bestaat voor een
gedeelte uit de oude garde en een gedeelte uit nieuwe
redactieleden. Ze zijn professioneel bezig en zitten vol
leuke ideeën. Deze redactie bestaat uit: Hilde Thoonen,
Riene Huijbers, René Foolen, Koen van Gorp, Piet Renders,
Erwin Renders en Bart Sengers. Het clubblad heeft een
nieuwe opzet en komt elk half jaar uit. Hierbij wil ik de
redactieleden die gestopt zijn hartelijk bedanken voor hun
inzet de afgelopen jaren.
Heren senioren
Het vorige seizoen is ons 1e elftal onder de hoede van Stephan
de Graef gepromoveerd. Een prachtige prestatie van Stephan
in zijn eerste jaar als trainer van ons vaandelteam. Helaas heeft
hij aangegeven na dit seizoen bij onze club te stoppen, hij heeft
nog wel beloofd het team in de 4de klasse te houden. Voor de
zekerheid/grap hou ik zijn laatste maandloon nog maar even
achter. Dit seizoen komen ze naast Gerwen ook EMK tegen in de
klasse 4G. De derby’s worden gespeeld op de zaterdagavonden.
Na de wedstrijden maken we er natuurlijk een gezellige avond
van.
Betsy Thoonen heeft de taak als troubleshooter van Louis Staals
overgenomen. Wat meer vrouwelijke inbreng kan zeker geen
kwaad. Louis wil wat meer bij zijn gezin zijn en gaat op de
woensdagavonden Dames 2 trainen. Louis, bedankt voor je inzet!
Een compleet elftal van de Woenselse Boys is naar Nederwetten
overgekomen. Wij hebben er echter voor gekozen om geen 5e
seniorenelftal te maken. Het vorige seizoen zaten de leiders en de
wedstrijdsecretaris wekelijks te stoeien om de elftallen compleet
te krijgen. Nu heeft elk elftal ruim voldoende spelers. De prestaties
van de drie lagere elftallen zijn prima te noemen. Als het 1e elftal
ergens in de middenmoot eindigt, mogen we dik tevreden zijn.
Het veteranenteam dreigde na vele jaren te stoppen. Tot grote
frustratie van de vaste kern werd er soms makkelijk afgezegd of
men kwam zelfs gewoon niet opdagen. Gelukkig hebben we dit
elftal kunnen redden. We hebben wat spelers van het 3e en het
4e elftal bereid gevonden om ééns in de maand in te vallen. Als
iedereen het schema aanhoudt en bij afwezigheid zelf een van de
vrije spelers benadert, komt alles dik voor elkaar. De derby’s tegen
de veteranen van Gerwen en Nuenen hebben ze gewonnen.
Meisjes en Dames
In zeven jaar tijd is onze vrouwelijke voetbaltak gegroeid naar 65
leden en deze groeit nog steeds. Harrie van Elderen neemt zijn
taak als trainer en coördinator serieus op. Bij de dames hebben
we nu een selectie gevormd. Gezelligheid en respect voor elkaar
blijft ons motto, maar we willen wel meer voor de prestatie gaan.
Dames 1 ging goed van start, helaas hebben ze in Best een steekje
laten vallen. Hierdoor kunnen ze het najaarskampioenschap
waarschijnlijk vergeten. Dan maar kampioen in het voorjaar.
De meisjesgroep wordt niet alleen groter, ze worden ook beter. Tot
nu toe hebben ze bijna alles gewonnen. Een leuke groep! Volgend
seizoen zullen er wel enkele meisjes doorstromen naar de Dames.
Omdat ze al jong begonnen zijn met voetbal, zijn ze erg behendig
met de bal. Ze zijn dus zeker van meerwaarde in het damesteam.
Jeugd
Onze B-mannekes staan bovenaan in de competitie. Ze scoren
er lustig op los. Sommigen mogen inmiddels al een alcoholisch
drankje nuttigen. Dit jaar mag dat nog, in 2014 kunnen ze weer
aan de cola.
De overige jeugdteams zijn combinatieteams. Langzamerhand

leren ze elkaar beter kennen. Ik ben enkele keren op
zaterdagmorgen naar de jeugdspelertjes gaan kijken. Zowel de
ouders als de spelers zijn inmiddels gewend aan de samenwerking
met Gerwen. Beide verenigingen zien de noodzaak hiervan in.
Dennis Wouterse heeft als coördinator inmiddels gesprekken
gehad met alle leiders en trainers van deze jeugdteams. Uit
ervaring geeft hij aan wat beter zou kunnen. Hij geeft de trainers
les in het geven van trainingen en voorziet ze van oefenstof. Er zijn
ook al enkele ouderavonden geweest.
Wat betreft de stand van zaken over het samengaan, wil ik jullie
verwijzen naar onze site. Onder de rubriek Nieuws “samenwerking
jeugdafdelingen RKGSV en RKVVN” kun je de vorderingen van de
samenwerking lezen.
Pannaveldje
Er is een mooi pannaveldje aangelegd. Dit veldje zal voornamelijk
gebruikt worden door de jeugd, niet alleen om hen meer techniek
bij te brengen, maar ook als speelveldje voor in het weekend. Van
het pannaveldje mag uitsluitend gebruik worden gemaakt als het
sportpark open is. Een aantal vrijwilligers heeft flink de handen
uit de mouwen gestoken, want het was een hele klus. Hierbij wil
ik extra onze “Pannaperen” noemen; Peter Raaijmakers en Peer
Smael hebben hier toch wel de kar in getrokken. Er is veel grond
en puin af- en aangevoerd. In de komende maanden komen er nog
wat speeltoestellen bij.
Echt een mooi Clubke
Als ik dit zo teruglees, ben ik toch wel heel trots op ons mooi
clubke. Gedreven spelers en vrijwilligers, iedereen draagt zijn
steentje bij. De vrijwilligersavond was supergezellig. Ik kom al
jarenlang bij veel andere verenigingen over de vloer. Zonder die
verenigingen tekort te willen doen, vind ik toch dat ze niet kunnen
tippen aan onze mooie vereniging.
Met vriendelijke sportgroet,
Willy Raaijmakers
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6 dagen per week op het voetbalveld
Interview met technisch jeugdcoördinator Dennis Wouterse
In 2005 kwam hij samen met
trainer Hans Jansen naar
RKVV Nederwetten om als
spits aan de slag te gaan in
de selectie. Na drie seizoenen
vertrok Hans, maar bleef hij
de club trouw. Wat bewoog
hem om drie keer per week
vanuit Veldhoven naar
Nederwetten te reizen om
daar te voetballen? En welke
rol vervult hij tegenwoordig
bij onze club? Een interview
met ‘voetbaldier’ Dennis
Wouterse.
‘Ik was bij RKVVO niet echt
tevreden meer en was mijn plezier
in het voetbalspel kwijtgeraakt.
Door de trainingen onder leiding
van Hans en door de fijne en
gezellige spelersgroep waaruit het
1e van Nederwetten bestond, heb
ik mijn plezier in het voetballen
weer teruggevonden. Veel spelers
waarmee ik toen in het team
speelde zijn vrienden van me
geworden. Ik had het erg naar
mijn zin bij Nederwetten en voelde

me er meteen thuis. Vandaar dat
ik besloot om bij Nederwetten
te blijven en om Hans niet weer
achterna te gaan.’
Inmiddels woon je in
Nederwetten en ga je volgend
jaar trouwen met een geboren
en getogen Nederwettense.
Dat had je ongetwijfeld niet
kunnen vermoeden toen je
acht jaar geleden hier kwam
voetballen.
‘Dat klopt zeker! Toen Hans mij
vroeg bij Nederwetten te komen
voetballen was mijn allereerste
reactie: “Waar ligt Nederwetten?!”
De stap om bij Nederwetten
te komen voetballen was op
voetballend gebied geen grote
stap, maar op sociaal vlak een
enorme. Ik liet mijn vertrouwde
(voetbal)omgeving grotendeels
achter om bij Nederwetten te
gaan voetballen waar ik op dat
moment alleen Hans en Ronald
Kip (verzorger) kende. Spijt heb
ik echter nooit gehad! Zoals
ik hiervoor al aangaf heb ik er
een aantal goede vrienden aan
overgehouden. Ook heb ik bij de
club mijn grote liefde Linda leren
kennen, waarmee ik ondertussen

alweer ruim twee jaar samenwoon
in Nederwetten en waarmee ik
volgend jaar ga trouwen.’
Op dit moment voetbal je
weliswaar niet meer bij onze
vereniging, maar vervul je
een belangrijke rol binnen
de jeugdafdeling. Kun je
omschrijven wat je functie
precies inhoud??
‘Dit seizoen vervul ik de rol van
technisch jeugdcoördinator. Dit
houdt in dat ik de jeugdspelers
en trainers op voetbaltechnisch
gebied ondersteun. Vanuit het
technische beleidsplan probeer
ik, uiteraard samen met de
teamtrainers en leiders, de
jeugdspelers van Nederwetten
en RKGSV op te leiden tot
hun persoonlijke maximale
voetbalniveau. Om dit te bereiken
zorg ik ervoor dat de trainers
voldoende goede oefenstof tot
hun beschikking hebben, welke
aansluit op hun leeftijd en op hun
huidige voetbalvermogen. Het
indelen van
de teams en onderhouden van
externe scoutingscontacten
behoren verder nog tot mijn
takenpakket. Naast deze
functie heb ik zitting in de fusie
werkgroep en later in het nieuwe
jeugdbestuur.’
Wat houdt de samenwerking
met RKGSV in en wat zijn de
plannen voor de toekomst?
‘De samenwerking met Gerwen
houdt voornamelijk in dat
de teams die nu spelen in
de onderbouw (D, E en F) in
gemengde teams spelen. Dit
omdat beide verenigingen niet
voldoende spelers hebben om

volwaardige teams samen te
stellen. Op dit moment hebben
beide verenigingen wel een B1
en heeft Nederwetten ook een
MC1, maar ook zij zullen in de
toekomst onder de nieuw op
te richten (jeugd)vereniging
komen te spelen. De plannen
voor de toekomst zijn dan ook
het oprichten van een nieuwe
club voor de jeugdteams met een
eigen tenue en een jeugdbestuur
waarin mensen van beide
verenigingen zitting hebben.
Deze lopende ontwikkelingen
kunnen naar verwachting na de
winterstop afgerond worden. Na
de winterstop kan dan een half
jaar worden proefgedraaid in de

nieuwe setting. Bij aanvang van
het seizoen 2014-2015 moet deze
nieuwe club operationeel zijn.’
Naast je rol als technisch
jeugdcoördinator en trainer
van de B1 ben je ook actief als
assistent-trainer bij de selectie
van RKVVO. Dit betekent dat je
bijna iedere dag van de week
op het veld te vinden bent. Hoe
combineer je dat?
‘De E- en F-teams trainen op
maandag en woensdag tot 19.15
uur, met de B1 trainen we na deze

teams. Hierdoor kan ik op deze
dagen vaak aanwezig zijn op de
trainingen van de jeugdteams
en zo de trainers ondersteuning
geven en het niveau van de
spelers in de gaten houden. Bij
RKVVO trainen we op dinsdag
en donderdag. Aangezien ik
in Veldhoven werk en bij mijn
ouders in Veldhoven kan blijven
eten op deze dagen, hoef ik niet
op en neer te rijden. Daarnaast
heb ik natuurlijk de wedstrijden
op zaterdag (RKGSV/RKVVN) en
zondag (RKVVO). Gedurende het
voetbalseizoen is dus alleen de
vrijdag ‘voetbalvrij’. Het is qua
uren een behoorlijke belasting
per week, maar ik heb er plezier
in dus is dit geen probleem.
Daarnaast kan ik gelukkig op een
aantal mensen terugvallen die
een training kunnen overnemen
wanneer ik niet kan. Kortom, veel
thuis zitten komt er niet van, maar
dit is geen probleem aangezien
Linda ook erg druk is met voetbal,
tennis en studeren.’
Wat zijn je ambities binnen het
trainersvak?
‘Mijn ambitie voor de korte
termijn is om een goed jeugdplan
op te zetten voor RKGSV/
Nederwetten, dat structureel voor
niveauverbetering zorgt. Hierdoor
zouden beide verenigingen
op de lange termijn stabiele
vierdeklassers moeten kunnen
worden, mits er voldoende
jeugdleden blijven uiteraard.
Voor de lange termijn is het mijn
ambitie om tenminste één keer
een 1e elftal Senioren te gaan
trainen, die 2e klasse of op hoger
niveau speelt.’

Nederwetten wil groeien met vrouwenvoetbal
Column Harrie van Elderen

Damesvoetbal? Jij?
Hee Harrie, “Ben jij met het damesvoetbal bezig?” Deze vraag wordt mij vaak lachend gesteld door een oud-collegatrainer als
ik die eens tegenkom. Nog steeds moeten velen van mijn gediplomeerde vrienden wennen aan de snelst groeiende sport ter
wereld!

Damesvoetbal zoals we het
vroeger kenden, was vooral
leuk voor de clubs om erbij te
hebben. Bijna alle mannelijke
seniorenleden van de club
kwamen op zondagmorgen
bijeen om het kijkcijferkanon te
aanschouwen. Gapend naar het
vrouwelijk schoon en gekscherend
over het niveau, was dit een ideale
voorbereiding voor de diverse
herenteams. Om vervolgens zelf
na deze wedstrijd, met de borst
vooruit, te kunnen laten zien aan
de dames hoe het wel moest.
Vaak hoorde je enthousiaste
bestuursleden ook nog roepen
dat de meiden het voetbal toch
nooit zouden leren, maar dat de
gezelligheid in de kantine wel was
gestegen door hun aanwezigheid.
Gelukkig zien een aantal
clubs nu in hoe waardevol een
damesafdeling kan zijn. Maar
helaas blijft het meiden- en
damesvoetbal bij veel clubs nog
steeds een ondergeschoven
kindje. Nog steeds wordt het
meisjes- en vrouwenvoetbal zwaar
ondergewaardeerd en pakken niet
alle clubs hun gedrevenheid en
leergierigheid op. Als je alleen al
ziet dat veel vrouwenteams, die
toch op een redelijk hoog niveau
spelen, geen diplomeerde trainer

in huis hebben. Dan kun je je
voorstellen wat de kwaliteit aan
begeleiding zou kunnen zijn, bij
meisjes- en vrouwenteams die op
een lager niveau actief zijn.
Nederwetten wil meiden
kansen bieden.
Bij RKVV Nederwetten is
de laatste jaren het aantal
vrouwenleden flink toegenomen.
Bij aanvang van dit seizoen
hebben we maarliefst
zestien nieuwe leden mogen
verwelkomen. Het percentage
vrouwenleden is momenteel
30% en de verwachting is dat
dit aantal de komende jaren
alleen maar zal toenemen.
RKVV Nederwetten bezit op dit
moment twee vrouwenteams
en een meisjesteam (MC) die in
competitieverband spelen en
de verwachting is dat we in het
seizoen 2014-2015 voor het eerst
in de clubhistorie drie damesteams
en een meidenteam kunnen
inschrijven!
RKVV Nederwetten wil meiden
kansen bieden en is door
haar uitstekende ligging, de
gemoedelijke gezellige Brabantse
sfeer, hun vele activiteiten,
het gekwalificeerd kader en
haar filosofie op meisjes- en

vrouwensport een unieke plaats
om het dames- en meisjesvoetbal
nog verder te laten floreren.
Visie
RKVV Nederwetten is unaniem
van mening dat er geen verschil
mag bestaan tussen een
voetbalopleiding voor meisjes/
vrouwen of jongens/mannen
en dat beide groepen evenveel
aandacht en opleiding verdienen.
Daarmee alleen al onderscheidt
onze club zich op dit moment
van vele andere verenigingen.
RKVV Nederwetten wil zich
blijven onderscheiden en wil zich
daarom op diverse vlakken binnen
het meisjes- en vrouwenvoetbal
verder ontwikkelen en
specialiseren, zodat deze afdeling
in al haar facetten kan doorgroeien
tot een unieke en blijvende
voetbalopleiding voor meisjes en
vrouwen uit de omgeving.
Qua niveau hebben we natuurlijk
wel wat in te halen. Onze eerste
doelstelling is om ons 1e en
2e damesteam naar een hoger
plan te tillen. Dat is al een heel
proces, maar ik ben hier redelijk
optimistisch over, zeker om op
termijn stukken beter te worden.
We hebben zoveel potentie!

Ook bij onze jeugd is er een
stijgende lijn. Vroeger moesten
meiden die wilden voetballen
daar hard voor knokken, want ze
konden alleen meedoen tussen
de jongens. Inmiddels is het voor
een meisje heel normaal om te
gaan voetballen met en tegen
andere meisjes. De meiden van
nu worden straks volwassen. Dat
betekent dat de volwassenen van
de toekomst een veel betere start
krijgen. Op termijn zullen we dat
merken aan de kwaliteit van onze
vaandelteams.
Om op de vraag terug te komen
of ik met damesvoetbal bezig ben,
kan ik antwoorden dat ik samen
met mijn werkend kader vooral
met VOETBAL bezig ben. Sport
verbroedert, heet dat dan, maar
sport ‘verzustert’ dus ook! Zeker
bij Nederwetten!
Harrie van Elderen
Coördinator Meisjes &
vrouwenvoetbal Nederwetten
Wil je meer weten over het
meisjes- en vrouwenvoetbal bij
RKVV Nederwetten, neem
dan een kijkje op:
meisjesvoetbalnederwetten.nl

Stoere voetbalmeiden van Nederwetten MC1
Neeltje, Kyra, Kim en Judi stellen zich voor

Judi Groote (12) uit Nederwetten, Neeltje Scheepers
(11), Kim Vos (11) en Kyra in ’t Zandt (11) uit Breugel
zijn de nieuwste aanwinsten van onze MC1 van
RKVV Nederwetten. Samen vertellen ze waarom ze in
Nederwetten voetballen en wat daar zo leuk aan is.

schot hebben. En de sfeer is ook goed met al die verschillende meiden
bij elkaar.’
Judi: ‘Ik zou op zich ook wel een apart team willen met de jongste
meiden bij elkaar. Dan hebben we meer tijd om te voetballen.’

Hoe zijn jullie bij RKVVN terecht gekomen?
Neeltje: ‘Ik wilde graag voetballen. Mijn vader heeft toen gevraagd of
ik bij SBC kon aansluiten. Ik kon daar alleen lid worden als mijn vader
als vrijwilliger een team ging coachen of trainen en er was een lange
wachtlijst. Daarom hebben we toen bij Nederwetten geïnformeerd, mijn
vader heeft vroeger bij Nederwetten gespeeld en mijn nicht Ilse voetbalt
hier sinds kort in VR1. We kregen binnen een dag een e-mail terug en ik
kon een dag later al meetrainen met de MC1!’
Kim: ‘Ik voetbalde bij SBC maar daar vond ik het niet meer zo leuk
omdat ik met alleen maar onbekende jongens in een team was
ingedeeld. Van Neeltje hoorde ik dat het wel leuk was bij Nederwetten
en dat ze een meisjesteam hebben.’
Kyra: ‘Ik moest kiezen tussen turnen en voetbal. Nadat ik ook
meegedaan had aan de Vriendinnendag wist ik het zeker, en toen heb ik
me aangemeld bij Nederwetten.’
Judi: ‘Mijn broer Gijs (B1) en mijn zus Anna (MC1) voetballen al bij
Nederwetten. Uiteindelijk heeft mijn zus me overgehaald. Vorig jaar
deed ik nog aan synchroonzwemmen maar dat vond ik toch al niet meer
zo leuk. Ik heb toen meegedaan aan de Vriendinnendag en daarna heb
ik besloten om te gaan voetballen!’
Wat vinden ze er thuis van dat jullie voetballen?
Kyra: ‘Mijn ouders en zusje zijn vaste supporters, als het lukt staan ze
langs de lijn.’
Neeltje: ‘Mijn ouders staan ook vaak te kijken als ze kunnen. Mijn zus
twijfelt nog of ze ook bij Nederwetten wil komen voetballen. Ze moet
kiezen tussen andere hobby’s en voetbal.’

Judi: ‘Bij ons thuis vonden ze het meteen goed want ik ben de
‘goedkoopste’. Derde verenigingslid binnen het gezin geeft korting. En
natuurlijk vinden ze het bewegen ook heel goed.’
Kim: ‘Bij ons thuis vinden ze het leuk, mijn zus zit ook bij voetbal maar
dan wel bij SBC.’
En op school?
Kim: ‘De jongens vinden het meestal wel stoer dat we voetballen.
Stomme jongens zeggen weleens dat meisjes niet kunnen voetballen!
Maar het wordt wel steeds minder vaak gezegd.’
Judi: ‘De meeste meiden vinden het wel stoer dat we voetballen maar ze
voetballen zelf niet.’
Neeltje: ‘Bij mij op school wist iedereen al dat ik voetballen leuk vind,
want ik deed altijd al partijtje mee in de pauze.’
Kim: ‘Ik voetbal thuis wel eens met de kat.’ Kyra: ‘En ik thuis met de
hond! Haha.’
En meiden, wat is nou het leukste aan voetballen?
Kyra: ‘Dat het een teamsport is, en veel rennen en schieten en opletten.’
Judi: ‘Dat het met veel andere kinderen kan, dat maakt het gezellig!’
Kim en Neeltje: ‘Samenspelen en groeien in techniek is het leukst!’

Op de foto, bovenaan van links naar rechts: Judi, Kim en Kyra. Onder: Neeltje

Op maandag hebben jullie training van Wijnand Jaspers en op
woensdag van Albert en José Sanders. Hoe zijn de trainingen?
Kim: ‘Bij Albert en José trainen we vooral op felheid en conditie en we
hebben vaak langer partijtje dan bij Wijnand.’
Neeltje: ‘We trainen bij Wijnand vooral veel techniek.’
Kyra: ‘Ja, en we hebben veel oefeningen op goal.’

Wie is jullie grootste voorbeeld in de voetbalwereld, team of
speler?
Neeltje: ‘Messi want die kan goed pingelen. En Naomi is daar bij de
MC1 goed in.’
Kim: ‘Ik kijk wel eens naar de vrouwen van PSV. Ik zou zelf wel bij PSV
Jullie voetballen nog niet zo lang bij RKVV Nederwetten, zijn
willen voetballen maar ik wil niet beroemd worden, dus blijf ik liever bij
jullie goed opgevangen?
Judi: ‘Het was wel spannend in het begin ook al kende ik al veel meiden, Nederwetten voetballen.’
Judi: ‘Mijn voorbeeld is mijn broer Gijs!’
maar iedereen was meteen heel aardig.’
Kyra: ‘PSV of het Nederlands elftal.’
Neeltje: ‘Jazeker, meteen de eerste dag zei Myrna al tegen mij “Je hoort
Wat is het minst leuke aan voetballen?
erbij.”
Kim: ‘Als je onaardige meiden tegen hebt tijdens de wedstrijd.
Kim: ‘De meiden hebben ons goed opgevangen, we hadden al meteen
Kyra: ‘Maar de meeste vrouwen zeuren veel minder tijdens de wedstrijd.
veel lol met Jinthe, Daisy en Chantal.’
Jongens gaan meteen liggen en naar de scheids roepen.’
In het team lopen de leeftijden uiteen van 10 t/m 15 jaar. Wat
vinden jullie van de leeftijdsverschillen in het team?
Wat zijn jullie voetbalplannen voor de toekomst?
Kim: ‘Ik vind dat juist leuk, om ook op te trekken met meiden die ouder
Neeltje, Kyra, Kim en Judi: ‘Lang bij Nederwetten blijven voetballen en
zijn.’
we willen doorgaan naar het damesteam!’
Kyra: ‘En ze spelen juist ook vaak over naar ons omdat ze een goed
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Manusje-van-alles met een blauw-wit hart
Vrijwilliger Peter Raaijmakers uitgelicht
Een vereniging als RKVV
Nederwetten draait vooral
dankzij de inzet van de
vele vrijwilligers. Voor deze
uitgave van ‘t Koppeltje
willen we één vrijwilliger in
het zonnetje zetten. Deze keer
het woord aan vrijwilliger
Peter Raaijmakers.
Peter, voor degene die je niet
goed kennen, stel je even voor.
‘Ik ben Peter Raaijmakers, 54
jaar. Al 32 jaar ben ik gelukkig
getrouwd met Annelies. Samen
hebben we twee kinderen, Lieke
van 25 en Arne van 23. In januari
werk ik al 25 jaar in de catering.
Ik ben bij Philps-ecs begonnen,
overgenomen door Eurest en
momenteel werkzaam bij Albron
catering op de vestiging STG in
Eersel. In mijn vrije tijd breng ik
heel veel tijd door bij ons blauwwit clubke. Daarnaast ben ik ook
al 25 jaar lid van het St. Anna gilde,
waar ik ook de competitie voor
regel. Ook heb ik het afgelopen
jaar het Wettens-dorpsfestijn mee
georganiseerd. Op dit moment zijn
we bezig om er een stichting van
te maken om zo het dorpsfestijn
voor jaren te waarborgen, voor
jong en oud.’
Welke taken voer of voerde je
uit voor RKVV Nederwetten?
En hoelang doe je dat al?
‘Ik ben begonnen, samen met
Thijs Migchels, als leider bij de
F. Vervolgens bij de E, D, C en B
als leider/coach. Ook ben ik vier
jaar lang vlagger/leider geweest
van het eerste. Destijds werkte

ik ook wel eens achter de bar
met Piet Mesman. Toen hij ziek
werd in 1984 hebben Annelies
en ik de kantine overgenomen
tot 1994. Daarna ben ik drie jaar
leider geweest van het vijfde. Ik
heb een scheidsrechterscursus
gevolgd en ben wedstrijdsecretaris
geworden. Nog steeds ben ik
wedstrijdsecretaris en verder zit
in de activiteitencommissie en
organiseer ik dartavonden en
de voetbalquiz. Ook regel ik de
spaarkas, dat doe ik al sinds de
oprichting. Afgelopen jaar heb ik
ook geholpen met de realisatie van
het pannaveld. Tenslotte assisteer
ik Annelies af en toe in de kantine.’
Wat vind je het mooiste aan
deze vereniging?
‘Als je kijkt waar de vereniging
staat, na bijna 50 jaar, vind ik het
een sterke, gezonde en sociale
voetbalclub die heeft laten zien
waar een kleine club groot in
kan zijn. Nederwetten is een
sociaal betrokken vereniging waar
iedereen in zijn of haar waarde
gelaten wordt.’
Wat vind je dat in de
vereniging beter zou kunnen
en zou je graag anders zien?
‘Ik denk dat niet iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt en
doet wat er van ze verwacht
wordt. Dit zou in sommige
gevallen veel frustratie en onvrede
kunnen voorkomen. Je voetbalt in
een team dus wordt er verwacht
dat je er bent en niet zo makkelijk
afmeldt. Je laat in dat geval je
team in de steek en zadelt je

leider en club met het probleem
op. Verder zou de communicatie
beter kunnen, duidelijk afspraak
maken en weten wie waar
verantwoordelijk voor is.’
Vanwaar de clubliefde en hoe
is die ontstaan?
‘De liefde voor de club is samen
gegaan met die voor Annelies,
want toen ik haar leerde kennen
ben ik meteen overgestapt van
RKGSV naar Nederwetten, en
eenmaal een blauw-witter altijd
een blauw-witter. Verder rolde ik
er natuurlijk gewoon in toen Arne
eenmaal ging voetballen en zo
neemt de liefde voor de club alleen
maar toe.’
Wat zijn in jouw ogen de
hoogte- en dieptepunten in
de geschiedenis van RKVV
Nederwetten?
‘Het overlijden en het gemis van
ons erelid Piet Renders is voor
mij absoluut een dieptepunt in
de geschiedenis van de club.
Piet is in mijn ogen nog steeds
een voorbeeld van clubliefde.
De hoogtepunten zijn de twee
beslissende wedstrijden tegen
Odiliapeel en niet te vergeten het
kampioenschap van ons eerste in
Westerbeek. Dit was in 2000, met
Piet Renders als voorzitter.’
Hoe zie je de toekomst van

RKVV Nederwetten?
‘Positief. Al zal de vergrijzing ook
bij onze club toeslaan. Maar voor
elk probleem vinden we ook wel
weer een oplossing, zoals nu de
samenwerking met de jeugd van
RKGSV en Nederwetten.
RKVV Nederwetten heeft een
belangrijke plaats verworven in
het dorpje Nederwetten en dat
gaat niet zomaar verdwijnen.’
Wat wil je nog kwijt aan
alle leden van de RKVV
Nederwetten?
‘Als iedereen zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt en de
schouders er onder zet kunnen wij
nog in lengte van jaren genieten
van dit unieke blauw-wit clubke.
Met z’n allen op naar het 50-jarig
jubileum, dan kunnen we laten
zien waar een kleine club groot in
kan zijn.
Ps. ZONDER RESPECT GEEN
VOETBAL, GEEN VOETBAL
ZONDER SCHEIDS.’

Wel winnen hè!

Theatervoorstelling voor ouders en vrijwilligers van sportende kinderen

De theatervoorstelling Wel winnen hè! gaat over hoe ouders, trainers, coaches en leiders ervoor kunnen zorgen dat het goed
gaat met het kind in de sport en dat het kind tijdens het sporten optimaal plezier kan beleven.
Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt? Wat zeg je
als ouder aan de ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd? Hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders? Over dat soort vragen gaat
de humoristische voorstelling: Wel winnen, hè!
Deze theatervoorstelling wordt aangeboden door de KNVB en veel andere sportbonden. In de omgeving van Nederwetten is de voorstelling te
bekijken in Son en Breugel (4 april), Eindhoven (7 april) en Geldrop (10 april). Kaartjes zijn te bestellen via: www.welwinnenhe.nl. Een kaartje
kost slechts vijf euro.

Van Sport & Spel naar de F2
Het combinatieteam RKGSV / Nederwetten F2

Dit jaar zijn de jongens van de F2 begonnen aan een hele
nieuwe competitie. Niet alleen zijn ze van Sport & Spel
overgegaan naar de F2, ook zijn de jongens van de F in
Nederwetten samengegaan met de leeftijdsgenoten uit
Gerwen.
In het begin was het even wennen, maar al snel was de klik bij
alle spelers onderling goed. Helaas hebben we nog geen wedstrijd
gewonnen, maar wel drie keer gescoord, penaltywedstrijden
gewonnen en er heerst een supergoede teamspirit! Samen frietjes
eten in de kantine hoort daar ook bij.
Bovenaan van links naar rechts: Lucas, Quinn van Ierland, Ralph, Lars en Abi
Onderaan van links naar rechts: Don, Bram, Tijn, Quinn Donkers en Jules
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AFGELASTINGEN:
RKVV Nederwetten valt onder
district Zuid 1
• NOS teletekst pagina 603
• www.rkvvnederwetten.nl
• Publicatiebord bij de kantine
• Twitter: @rkvvnederwetten
@knvbzuid1

‘Ik ben van de positieve aanpak’
Hilde Thoonen interviewt Pieter Saris

Een grote Nederwetten-jas, een klein opschrijfboekje, een
gezonde dosis eigenwijsheid en wanhopige gebaren leren
maken richting de scheids. De basisingredienten voor het
trainersschap leek mij. Een check bij één van onze trainers
Pieter Saris leverde een heel ander beeld op...
Trainer worden bij een amateurvereniging, dat is zo gepiept, nietwaar?
Nou, dat is niet helemaal waar...Als je een officieel erkende trainer
wil worden, moet je een cursus trainer-coach volgen bij de KNVBacademie. Ze hebben daar verschillende niveaus. Je stapt in op je eigen
niveau en kan dan elke keer op een hoger niveau verdergaan. Je niveau
wordt bepaald door je ervaring als speler en je ervaring met training en
coaching. Pieter mag nu, na afronding van zijn cursus tot en met de 4e
klasse trainingen geven.
De cursus duurt in totaal 28 weken. Elke week moet je een avond naar
school en daarnaast moet je een stageteam hebben. Je sluit af met
een aantal examens, zoals het spelregelexamen, of het maken van een
zelfscan zodat je weet waar je kracht als trainer ligt. Het analyseren van
een wedstrijd is ook een examenonderdeel. Zo stond Pieter ineens in
Schiedam om een wedstrijd te bekijken met medecursisten. Je let dan
op de speelwijze van de teams: hoe is de opbouw, welke opvallende
zaken zie je, hoe komt een partij tot het scoren van een doelpunt?
Alles wordt genoteerd in een notititeblokje (Aha! Daar is dus toch dat
notitieblokje!). Op basis van wat je hebt gezien, maak je als cursist, en
later als “echte” trainer een specifieke training die helpt om fouten uit
de wedstrijd in de toekomst te voorkomen. Alle vaardigheden en kennis
worden getoetst en in het geval van Pieter beloond met een diploma.

ik hier nou orde in scheppen...
Is vrouwen trainen anders dan mannen trainen?
‘Qua voetbaltraining zelf zal het niet zo veel uitmaken. Het niveau ligt
over het algemeen iets lager dus meer geduld is misschien nodig. En
je moet een grote mailbox hebben om alle correspondentie met de
dames bij te houden heb ik begrepen. Qua omgang rondom het veld en
tijdens de training zal het misschien meer verschil maken dan dat er
voetballend verschil is. Ik vind vrouwen meestal fanatieker dan mannen
op het veld en dat is leuk om te zien.’
Ik vang ook wel eens wat op bij Studio Sport. Wat doet Gert-Jan Verbeek
fout in jouw ogen?
‘Heel weinig volgens mij. Hij is heel capabel.’
Maar waarom moet hij dan nu al voor de zoveelste keer weg bij een
club?
‘Tja.. kijkend naar de zelfscan die je invult tijdens de opleiding: hij weet
goed genoeg hoe hij in elkaar zit, maar trekt zich er niets van aan. Hij
zet in ieder geval goede resultaten neer en heeft de kwaliteiten om een
team beter te maken. Maar goed, het is lastig om een groepsproces
te veranderen en alleen maar te zorgen voor de juiste mensen op de
juiste plek. Frank Rijkaard heeft bijvoorbeeld een hogere gunfactor dan
Verbeek. Hij geeft niet zo’n goede training als Verbeek, maar toch doen
de spelers alles voor hem.’

Waar moeten jouw collega-trainers mee ophouden?
‘Continu schreeuwen vanuit de dug out en negatieve dingen roepen
richting je eigen team. Ik ben meer van de positieve aanpak. Bij SBC
Waarom wilde jij het trainerspapiertje halen?
heb ik een opleiding Positief Coachen gedaan, dat raad ik iedereen aan.
‘In het verleden heb ik veel teams getraind, bij Nederwetten en bij SBC, Je hebt vaak niet in de gaten dat je negatieve dingen zegt en iemand
waaronder mijn zoons vanaf de mini’s. Vanaf de F1 mogen de vaders
anders gaat er niet harder van lopen of beter van voetballen. Ik zeg ook:
bij SBC geen trainers of coaches meer zijn. Toen had ik een jaar niks te
ouders, bemoei je niet met de wedstrijd. Moedig je kind aan en zorg
doen en dacht: laat ik eens gaan kijken hoe het wél moet. Je ziet zo vaak voor een prettige en veilige sfeer. Soms wordt bijvoorbeeld een vlagger
op de velden hoe het niet moet. Bijvoorbeeld: kinderen uit de F rondjes
uitgekafferd, daardoor staat hij echt niet lekkerder op het veld.’
laten lopen. Wat leren ze daar van? Je moet de juiste training aan de
juiste doelgroep geven. Volwassenen moet je aansporen en kinderen
Dus, het is nog niet zo makkelijk allemaal...
afremmen. Je moet een kind per leeftijd iets anders leren, dus vond ik
het een goed idee om de kennis en kunde op de KNVB-academie te
‘Ik raad het iedereen aan om een trainer-coachcursus te doen. Je wordt
gaan halen.’
er beter van als voetballer, als trainer, coach en als mens. Mijn eyeopener was: het komt niet eens zoveel op je voetbalkwaliteiten aan. De
mooie vormpjes zorgen er niet voor dat je een goede trainer bent. Het
En nu? Wat zijn je ambities? Moet Cocu gaan vrezen voor zijn baan?
gaat meer om je didactische kwaliteiten. Dat is het belangrijkste.’
‘Ik zou het liefst een jeugdteam trainen in de hoofdklasse. Ik vind de
jeugd het leukste om te trainen. Op die leeftijd kun je ze meer leren dan
Klinkt goed! En wie betaalt die cursus?
op het moment dat ze volwassen zijn. Nu assisteer ik bij RKVVN het 1e
op donderdag en op dinsdag en vrijdag nog het team van mijn zoon bij
‘Soms betaalt de club, soms niet. Ligt er aan welke afspraken je maakt.
SBC. Hopelijk straks één of twee jaar ervaring opdoen bij een jeugdteam Nederwetten verwacht dat je het eerste jaar de opleiding volgt, het
op hoog amateurniveau en dan een nieuwe cursus starten.’
tweede jaar blijft als trainer en het derde jaar zelf kiest wat je waar
wil doen. Als dat aansluit bij jouw ambities, klop dan eens aan bij het
bestuur. Door trainers neer te zetten die weten wat ze doen, stimuleer je
Wat is jouw stijl als trainer?
de voetballers en ook de kwaliteit van het voetbal.’
‘In het veld geef ik spelers graag een opdracht mee. Zet iedereen in zijn
kracht en je speelt de beste wedstrijd. Het meest lastige is om jouw
visie op voetbal over te brengen en ervoor te zorgen dat deze visie terug En wat moeten we bij onze club nog beter doen?
te zien is tijdens de wedstrijd.’
‘Bij Nederwetten zou nog meer visie mogen komen op trainen. De
eerste stap is gezet maar er mag nog meer beleid worden ontwikkeld in
die richting. We hebben bijvoorbeeld altijd gediplomeerde jeugdtrainers
Mijn trainer Harry keek de eerste weken vol ongeloof naar het
theekransje aan het begin van de trainingen. Je zag hem denken: hoe ga en dat is een goed begin.’

WALL OF

F FAME

Carnaval 2014
Soame ‘n tikkie bonter!

Kaarten in de kantine
Rikken voor iedereen

De donkere koude avonden komen er weer aan, tijd voor
ontspanning en gezelligheid.
RKVV Nederwetten organiseert in het Piet Renders paviljoen, 8
vrijdagavonden voor iedereen, kaartavonden. (Rikken)
Kaartavonden starten steeds om 20:30 uur. Op elke avond is er
een leuke prijs te winnen.
Data van het kaarten:
06 december
13 december
10 januari

24 januari
7 februari
21 februari

Piet Renders paviljoen open vanaf 20:00 uur.
Doe gezellig mee....!
Uitslag kaartavond 15-11-2013
1ste prijs 		
2e prijs 		
3e prijs		
4e prijs		
5e prijs		

Pino Beks				112 punten
Piet van Genugten			
94 punten
Adri Verhagen			
90 punten
Rinus van Gestel			
90 punten
Harry Smits				
85 punten

Kadotip

Kleding voorzien van Nederwetten-logo
Trainingspak

T-shirt met logo
€ 12,50

Prinses Colori en haar adjudanten, gaan een feestje bouwen
in Nederwetten! Het motto voor carnaval 2014 luidt dan ook:
Soame ‘n tikkie bonter! Het drietal gaat voor een kleurrijk
carnaval voor jong en oud! Een tikkie is de knipoog naar RKVV
Nederwetten waar zij alle drie voetballen en/of actief zijn in het
vrijwilligerswerk.
C1 en op zondag staat ze zelf
De 24-jarige Riene Huijbers
opgesteld bij de dames van RKVV
is in het dagelijks leven net
Nederwetten.
afgestudeerd aan de opleiding
Small Business & Retail
Erwin Renders (31 jaar) woont in
Management van Fontys
Eindhoven en werkt bij SIMMS
hogescholen te Eindhoven.
MIREC in Eindhoven. Bij RKVV
Op dit moment zoekt ze nog
Nederwetten zorgt hij voor de
naar een uitdagende functie als
mooiste (team)foto’s als vaste
commercieel en/of marketing
fotograaf.
medewerker voor een leuke
Dirk Renders (24 jaar) woont in
organisatie. Ze woont samen met
Nederwetten, werkt bij Huybregts
Ruud in een appartement boven
Relou. Op zondag is hij leider
de school in Nederwetten. In het
vlagger bij de dames van RKVV
weekend is ze op zaterdag druk
Nederwetten.
met coachen van de Meiden

Bedankt!

Gini van de Velden, Karel Foolen & Toon van Rooij
Het bestuur van RKVV Nederwetten en de redactie van ‘t
Koppeltje bedanken Gini v.d. Velden, Karel Foolen en Toon van
Rooij voor hun inzet voor ‘t Koppeltje.

Tips enzo

Op- of aanmerkingen, of mist je nog iets?
Iets gemist, of heb je tips, op- of aanmerkingen voor ‘t Koppeltje?
Laat het ons weten via koppeltje@rkvvnederwetten.nl of maak
een praatje met 1 van de redactieleden.

€ 70,00
Sweater met logo

€ 20,00
Het is ook mogelijk om jouw initialen of een nummer op het
kledingstuk te laten drukken. Dit echter tegen een meerprijs van
€ 4,00.
Polo’s op voorraad in de maten:
S, M, L, XL
Sweaters op voorraad in de maten: S, M, L, XL
Wanneer iets niet op voorraad is hebben we een levertijd van 1
week.
Staat je maat er niet bij en wil je toch zo’n mooie gadget,
stuur een mailtje naar info@rkvvnederwetten.nl met de juiste
maatvoering en eventueel initialen.
Er wordt binnen 3 dagen contact met je opgenomen.
Bestuur RKVV Nederwetten

Spelletjes

Raad het plaatje & sudoku

.2

.3

.1

Waar bevindt zich de echte bal? Op plaats: 1, 2 of 3? Het antwoord is onderaan de pagina te vinden.

Een supermoeilijke sudoku, kun jij hem oplossen?

Antwoord: Bal 2 is de juiste.

